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1)InonzeNederlandse atlassenvindtmendeDuitse schrijfwijzeWarschau.
Deschrijver geeftbijhetontbrekenvaneenNederlandse schrijfwijze
devoorkeuraandieuithet landzelf.
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OpuitnodigingvandesecretarisvandeWorld Federationof Salentific
Vlorkersbrachtikvan22tot28september 1959eenbezoekaanWarszawaomop
hetdaargehoudensymposioneenvoordracht tehoudenover "Theefficiencyof
language communicationInscience"waarinikgelegenheid had tewijzenopde
grotebetekenisvanhetEsperantovoorhetgebruikindewetenschap!).
Inaansluiting opditsymposionendeassembleevandeW.F.S.W.bezocht
ikalleen (sub 1)ofIngezelschapvanDr.Ir. G.Hammingvanhet L.E.I. (sub2
en3)en Prof.W.F.WertheimvandeGemeenteUniversiteitteAmsterdam (sub2)
1.hetInstituutvoor landverbeteringengrascultuur (directeur Prof.Sochon)
(26sept. n.m.),
2. hetInstituutvo-orlandbouweconomie (directeur Prof.Dr.F.Dziedzic)
(29sept. v.m.),
3.drie typenvanboerderijenindeomgevingvanWarszawa (30sept.).
1.BezoekaanProf.J. OstromqckivanhetInstituut voor landverbeteringen
grascultuur
Zijnwerkverliepvolgenssoortgelijke lijnenalshetmijne.Zijndoel
iskwantitatieve gegevensteverkrijgenoverdewaterbehoefte enhetwaterverbruikvangrasland envanlandbouwgewassen tenbehoevevancultuurtechnici." '- • •
Alsklimaatsfactor gebruiktOstromecklhetgemiddeldevochttekort in
deatmosfeer.Hieraanwordt eenfactorgehangen,diehetverbandmetdeopbrengstkarakteriseert eneenfactordiedevochtvoorzleninginverband met
dégrondwaterstand aangeeft.
Hetgebruikvanhetgemiddeldevochttekort indeatmosfeer isblijkbaargebaseerd opdegrote correlatiemetde.hoofdfactorderverdamping,de
straling.Degrootheid isgemakkelijkvanvelestationsverkrijgbaarover
eenlangereeksvanjaren.
DeInvloedvandeopbrengst ópdeevapotranspiratieismet lysimeters
enopproefveldenbestudeerd enditleverdeempirischeparameters op.Voor
de invloed vandedroogtevandegrond,resp.dedieptevanhetgrondwater,
werdenandereempirischeparameters afgeleid.
Bijsuikerbietenwashetwaterverbruikhetbestgecorreleerdmet de
bladopbrengst,de correlatie metdewortelmassaflbietf enraetée suikeropbrengst
was laag.
DegedaantevanOstromfcki'sformuleisgeheelhetgevolgvaneenempirischebenadering.Voorperiodesvaneenhalvemaand kondeverhouding
tussendeberekendepotentiëleenwerkelijkepotentiëleverdampingworden
vastgesteld.Dezez.g. biologische index(overeenkomend metmijngewasfactor)wasvoor suikerbietentenhoogste 1,5,eenwaardedieinmijneigen
1)Eenverslag overditsymposionvindtmeninWetenschap enSamenlevingnr.
11van I959.

berekeningen voorgranen (Rottegatspolder}wordtbenaderd.
Dezebiologische indexbleekbijverschillende bieterassenverschillend
teevolueren inhet seizoen. Injunienjuli isde indexbijhet eneras
hoger,inseptemberenoktoberbijhetandere.Erisnietbekendwathiervandeoorzaakis.
Uitonderzoekmet weegbare lysimeters,waarbijverschillendewater-standen-werdenaangehouden,bleekdathetmeestewateruit detoevoerfles
werdonttrokkenbijdehoogste grondwaterstand,watvoordehand ligt.Omdatdetotaleverdampingbijdeverschillendewaterstanden ongeveergelijk
':<wasén-ookderegenval,kanworden;beslöténdatbijdediepstegrondwaterstand hetmeestewater aandegrond zelfwerd onttrokken."Ookditisinhet
licht'vaft'decapillairevochtbewegingbegrijpelijk.
Voor suikerbietenwasdeoptimale grondwaterstand in'alluvialegrond
100cm-oflager.
Eenander, resultaatvanproevenwasookovereenkomstigNederlands
onderzoek,hl.""dat"bijtoenemingvandeoogst aanvankelijkhet-waterverbruikstijgt,maar bijhogereoogsteenplafond bereikt.
2.BezoekaanhetLandbouweconomisch Instituut
-.')• :;:0hsbezoekvielsamenmeteenbezoekvandeAmerikaanDr.EzecWelvan
deF.A.0.teRome.
Eenvandeafdelingshoofden gaf ineeninleiding eenoverzichtvanhet
werkophet Instituut.Een8-talonderzoekerswas erbijtegenwoordigommeer
specialistische toelichting tegeven.Doordevelevragentijdensdeinleidinggingdesamenhangwatverloren,maar'kwamenwijtochwelmeerte
ttétenwatonsinteresseerde.Omstreeks12uurwerd koffiegeschonken,waarb i j-koekjeswerdengepresenteerd.Daarnahoudende Polenhetvoltothun
mi.ädagmaäitijd:'tussfett15en17uurthuis.
Inditinstituut zijn5afdelingen:
1.algemeneeconomie;
2. landbouwstructuur, coöperatievelandbouw;
.3.jbedrijfsvormen,specialisatie enproduktlekosten;
U-. economievandebedrijven-,
5.berekeningenenstatistiek.
...,••: J.-JEr~:wërkeh130-mensen,waaronder 30academici.Hiervan'hebben6de
titelvanprofessor ofdocent (dezetitels staangeheel losvaneenonderwijstaak).
Cetoerenbetalen 5-2ÖJo(gem.15$)belasting.Deze isdelaatstejarenlager-,'maardeprogressiviteit steiler.
:
Gemlädeld 50%vandelandbouwp'roduktehgaatnaar'demark't.Gewassen
aissuikerbieten,koolzaad entabakgaanvrijwelgeheelnaar dëindustrie.
Aanvlees.isgebrek.

Arbeidsnormenwordenvoorkostenberekeningen nietoveralmeer gebruikt
(b.v.inU.S.A.).InPolenwordenzevoormarktanalyse gebruikt.Deboeren
verdienenvaakmeer danberekeningenopgrond vanprijsnormen zoudendoen
vermoeden.Menkomtvanditsoortberekeningenterug.
Deboerenzijnvrijinhungewassenkeuze,maarhebben leveringsplicht.
Dehoeveelheid hangt afvandegrondsoort,bedrijfsgrootte, arbeidsbezettlng
e.d.
Bijzeerkleinebedrijven isgeenleveringsplicht.
Metdegrootteneemtdeprogressiviteit indete leverenhoeveelheden
toe.Destellheidvandeprogressie isopgrondvanervaringenonderzoekingendelaatste tijdverminderd.
De leveringsnormenwordendoor locale instantiesbepaald.
Deopbrengstenvandeleveringenkomenineenfondswaaruit inhetdesbetroffendegebied demechanisatie vande landbouw kanwordenbekostigd.
Elke 5jaarwordenl8dorpenonderzocht,waarbijlandbouwdorpenmetindustriedorpenwordenvergeleken. Indelaatste isersteedseencategorie
landbouwers,dieslechtseendeelvanzijntijd ophet landwerkt,maarin
hoofdzaak indeindustriewerkzaam is (20$vandebevolking).
Ditonderzoekwordtdoormiddelvaneenenquêteverricht,waarbijgelet
wordtopbedrijfstype en-grootte,omstandigheden,aardvandebevolking,
leeftijd,godsdienst,opleidingvanoudersenkinderen,enz.
Hetisvooraldebedoelingdetrekvanhet landnaardestad teanalyseren.Hetisalgeblekendatdetrekbijkinderenvandekleinebedrijven
hetgrootstis.
Erzijnin Polen14miljoenboeren (volledigalszodanigwerkzaam).Gemiddeld werktde'landbouwbevolkingechter slechts5uurpermanper dagop
hetland,omdatveleernaastindeindustriewerken.
Deboerenhebbenzichvrijwillig totstreekorganisaties verenigd.De
staatsteltraadgevers terbeschikking.Voordeoorlogwaren eralLandbouwkamers diedeboerenadviesgavenendievoorbeeldbedrijven stichtten
metnieuwegewassen,betererassen,enz.Opdezebedrijvenzijnookspecialisatiesverwerkelijkt,zoalsdieinbepaalde dorpenvoorkomen.
Erwerden200bedrijvengeanalyseerd,ondermeer omeeninzicht inde
bedrijfskosten teverkrijgen.
Opdestaatsbedrijvenwordengeenkoeiengehouden.Deboerenvandeze
bedrijvenzijnechtervrijzelfkoeientehouden.
Inhet zuidenwaarderegenvalwathoger is, liggendeveebedrijven.
Het landsgemiddelde vandejaarlijksemelkopbrengst is19001perkoe.In
I938wasditlUOO1.Hethoogste-dorpsgemiddeldeis22001.Degemiddelde
leeftijd vandekoeienisoverhetalgemeentehoog,.watdemelkproduktie
drukt.

- 43.Bezoekaan5boerderijen.Inde.omgevingvanWarszawa
Deboerderijenvallen in3categorieën:particuliere,coöperatieve en
staatsboerderijen.Hun'verhouding isongeveer 88$, 10$en2$.Departiculierenbedrijvenzijndelaatstejarensterk inaantal toegenomen.Wijbezochtenvanelktypeéén.
Hetministerie vanlandbouw had onseenautomet chauffeur eneend-eskund.igebegeleider terbeschikking gesteld.Deze laatstesprakgoedDuits.
Wevertrokken 'smorgens om9uur enkeerdenom16.30uur terug,.Noch
onzebegeleider,nochonze chauffeurhaddenenigebehoefte omonderwegiets
tedrinkenofteeten.DezegeheelonthoudingwasonsNederlanders teletterlijkenvooralte langdurig.Later opdedagismen inPolenechterminder
abstinent.
a.Eenstaatsbedrijf
Gevestigdopeenlandgoed datvroeger eigendomvandestad Warszawa
was.Hetbuiswaszeerverwaarloosd. Inhetkantoortje stond o.a.eentele:
visietoestel.Erwaseenzeerruim erfmetgebouweneromheen,zoalseen
grotekoestal,eenmachineloods e.d.Overal lagrommel;ergroeideveel
onkruid.
Deoppervlaktewas286ha:246haakkerland,derest tuin,ervenen
wegen. Geengrasland.
£rwaren68koeien,5^stuksjongvee,17paarden,geenvarkensen
kippen.Welwarenereendenenganzen.Hetvee leefdevanluzerne,klaver enstro.Demelkkoeiengavengemiddeld 351*01per jaar.Dekoeien
werden3xper daggemolken.Menwilde overgaan op2x. Iederemelkster
had eeneigenmelkbus,die alleendoordeleidingwerd aanvaard alsde
melk schoon,was.
Indestalwasgeengrupen'geenvoergoot.
Er iseenrotatie in 8jaren.Elke eenheid bedraagt l8ha.
Iejaarvoederbletenensuikerbieten'na stalmestgift
2ejaar erwten
3ejaarkoolzaad
4e,Jaartarwe
5ejaar aardappels enmaïsna stalmestgift
6ejaarzomergerst enrodeklaver (zaad)(3,8tongerstperhain1959)
7e jaarrodeklaver (hooi)+rodeklaver (zaad)
8ejaar tarwe (in1959 3tonzaadperha)
Debodemiseenkleligeleembodem.Zeerfijn.Behalvedebedrijfsleider werkener33personen (nietkantoorpersoneel).

-5In1958werd 422000zlfcOOOOgld)nettowinst gemaakt.Deze isniet
belastbaar.EendeelervangaatInhetbedrijfsfonds,derestwordtverdeeld onderdearbeiders.Deleiderzelfkrijgt 3000zj/maand (ca.450gld.)
alsbasisloon.Hierbovenwordenpremiesuitgekeerd. Zoontvingde leider
inI9587000..gld.aanpremies.
Eenarbeiderverdient b.v.IOOÖ-I500zl/maand+deopbrengstuit
eigentuin+opbrengstvaneigenkoeien+opbrengst aanaardappelsvan
20are.
Ophetbedrijfwaseenaardappel-elevator, eensorteermachineen
eenaardappelpootmachinevoorhanden.Eenmaaidorserwordtgehuurd.of
menmaaitmetdebinder.Erwaren3trekkers (uitTsjechoslowakije en
Rusland).,
...-.Verliezenwordendoordestaatgedragen.De leidermaakthetwerkplan.Ditwordtdearbeidersvoorgelegd enmethenbesproken.Zijgeven
opmerkingenenraad.Erzijnmaandelijkse besprekingen.
Vanvele landgoederen gingendeeigenarennaarelders;velenwerken
alsbeambte opeenanderbedrijf.
Vandegelegenheid ommetarbeiders tesprekenkonwegenstijdsgebrekgeen gebruikgemaaktworden.OphetbedrijfwérkteeenRussisch
meisjevanongeveer20jaar,eenlandbouwkundige.
b.Een collectieve boerderij
Ditbedrijfwasvroegerhet landgoed vaneenvorst,dieinMonaco
leefde enenkeledagenperjaarzijnbezittingbezocht.Hij.wasnaar
Amerikagegaan.Het ineenmooi,oud bosgelegenpaleisjewerdvoor
schoolenkadercursussengebruikt.Hetwas inrestauratie.
Degroottevanhetbedrijfbedroeg 26oha.Erwoonden30families
waarvan intotaal48personenals lidvande-gemeenschapwareningeschreven.Mannenzijnlid,vrouwenenkinderenboveneenbepaaldeleeftijd
kunnen lidzijnalsze 100werkdagenper jaarkunnengaranderen.Bij
ziekteofzwangerschapwordendageninminderinggebracht.
Menstelt opgrondvanvroegere ervaringeenbetallngsnormvast.
Dezewasnu50zlperdag (7gld.).
Bijelkhuis is70aregrond(waarop2koeienenonbeperktvarkens
enkippenmogenwordengehouden^.Hiervoor ishetkrachtvoergratis,
groenvoer voor zoverer''vanhetbedrijfoveris.
Vandenettowinstwordt'lO^'Voorinvesteringen gereserveerd,1-5$
(gem. 2%)wordtvoor socialedoeleinden gebruikt (televisie,vermaak,
voordekinderen,enz.).De 3-6-jarigen gaannaareenkleuterschool.
'Dezevangtdekinderen tijdensdewerkurenvandemoederop.
Ouderdomsrentewordt doordegemsenschapverstrektnl, 50dagnormen

-6per jaar+'1000kgaardappels +volleverplegingvaneenkoe (allesgratis).Wanneer nodig,kanhetbestuur gepensioneerden:totarbeidverplichten als'zeertoe Instaatzijn.Hetbestuurkanderenteverhogen,
wanneergewenst.'
.
Erkomentegenwoordig jongeluiuitdeindustrieterugopdecollectieveboerderijomdatdelevensstandaardkan
concurrerenmetdiein
deindustrie.De collectieveboerderijhelptbovendiendenieuwe leden
aanbeginkapitaalvoor aankoopvangereedschappen.Een landbouwkundig
ingenieurverdientopeenministerievaakminder danopeencollectieve
boerderij.De Ingenieursopleidingvereistpraktijk opeen coöperatieve
boerderij.
Hetbestuurwordtdoordeledengekozen,elke2jaar..Menkanechteruitgeschakeld worden.Debestuursledenwerken,evenals deleden.
Onzezegsmanwerd voordeinlichtingendiehijgafuitzijnwerkgehaald.
Dewerktaakwordtelkemorgenaandemensentoegewezen.Menvormt
daarbijgroepenvangelijkwaardige arbeidscapacltelt.Detotaleprestatiekandanrechtvaardigperpersoonwordenomgeslagen.
Debetallngsnormenvariërennaardezwaartevanhetwerk.Hetopladenvanmest gaatperton,hetverdelenvanmestnaaroppervlak,enz.
Vallendebedrijfsresultatenmee,danwordendenormenverhoogd,
vallenzetegendanwordenzedoorhetreservefondsgedekt.
10$vandewinstwordtvoor voedermiddelengereserveerd, 10$voor
zaadaankoop.
Worden'dereservesnietgebruikt,danwordenzeonderdeledenverdeeld.
Erwaren26paarden+1trekker,48bedrijfskoelen,50koeienin
particulier eigendom.Hetbedrijfwas in19^9begonnen.
Eendeelvandeledenwoondenogindekrottenvandevroegere
eigenaar,eenanderdeelhad eennieuwhulsgezet,zelfofmet,onderling
hulpgebouwd.Zo'nhuishadmeestal3flinkekamers,eenkleinekameren
eenflinkekeuken.
Webezochteneenhulswaardekamers lekenopeenhandwerktentoonstellingdoorverscheidene spreien,kussens,kleedjes,enz.uitliefhebberijgemaakt engeborduurd.Opdeervenwarenallerlei stenenen
houtenschuurtjesenhokken.Zelfseenapartkeukentjevoordezomer.
Heterfvandeboerderijwaszeergroot,ca.500m langen100m
breed, aaneenkantdooreenmuurbegrensd.Erstonden2Fries-Hollandsestierenvastgebonden,erliepenganzen,kippenenkalkoenen.Er
stondenallerlei gebouwen.Erwaseentuinmeteenkasvoortomaten.
Degemeenschap exploiteerdeeengroentewinkelbijdespoorweg,diezeer
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.goedropbracht.
-..;- .:•;::;:
P.e.privé-eryenzagen«r slordigui.t:i,;Hetaardappelsrooiendaargebeurde zeeronsystematisch..Het geheelbood;een.slordige enonverzorgde
aanblik.
.Hetkantoortjezagerookslordig:uit.Erwaseentelevisietoestel
aanwezig.Eenlandbouwkundig ingenieurbegeleidde ons,maarhijsprak
slechtDuits engeenEngels.
c.Eenprivé-boerderij
Deboerwaseenoorlogsinvalide,dievanzijnbedrijfwasverdreven,
omdat ditvliegveld moestworden.Hijkreeg eenevengroot stukg^önd
(6ha)eldersaangewezen datzekernietminderwas.Hijhad er-zelfeen
huis opgezet:3ruimekamers+keuken+badkamermetbad+kelder.Er
was eenhydrofoormeteigenwaterleiding.Deboerhad 3schurengebouwd.
Zoalsgewoonlijkwarendevoegennietaangesmeerd endemurennietgepleisterd.
Erwareniha suikerbieten, \ haaardappels,tarwe,uien,groente,
mais,2haklaveren \ hagras.
Deboerhad 1paard,3koeien,6varkens en50kippen.Dekoeien
werdenineenpotstalgehouden.Erwaseentrogvormigesilovoorbietekoppen,bietepulp enmaïs.Erwaseenmaainachine, diemettweebuürlulsamen.wasgekocht.Eenrooimachinewerdvandecoöperatie gehuurd.
Hulpkrachtenwaren erniet.Deboer enz'nvrouw dedenalles,behalve dateenoudemoederkleinewerkjesdeedenbijenkele karweien
eenbuurmanhielp.
Deboer had ditjaar 6,2 tonklaverhooigewonnenvaniha,2,5 ton
tarweperhaen1,5 tonroggeperha.Zijnrotatiewas:nastalmest
aardappels,dangerst,klaver,suikerbieten,haver.
Eénkoegaf40001melkper jaarmet3,5-4,4$vet.•
In1958was40.000z4(ca.580Ogulden) winst gemaakt.Bijdekippen
warener enigedie270eierenper jaar legden.Gemiddeld wasdeopbrengst 180eierenperkip.Deuienwerdengeëxporteerd enleverden
4800zlper ton (ca.700gldj.
Ten slottevolgennogenkelealgemeneindrukken.De landbouwkundige toestand gaat langzaamvooruit.Degrond isbehoorlijk,deregenval echteris
voor eenhogeproduktie aande lagekant.Schaarste aanland iserniet,wat
totslordig landgebruikheeftgeleid.
Devolksaard ofdetraditie is ookgeenwaarborgvoernetheid enordelijkheid.Rationalisatie kannogveelverder doorgevoerd worden.Terzijde
vandewegWarszawa-Posnanstonden4rijentelefoon-enelektriciteltspalen.
Hiervanstondener3middeninhetbouwland,wat zeerhinderlijkmoetzijn.

Hoewelerveelnieuweboerderijtjesex*hulzenophet landverschijnen
zijndemeestenietafgebouwd.Demurenzijnnietdoor eencementlaagbedekt.
Eendorpmaakte eenevenhaveloze enwanordelijke indruk alsveleboerderijen,waaronder decollectieve endestaatsboerderijdiewebezochten.Vaneen
staatsboerderijhadmenverwachtdatzeinordelijkheid eenvoorbeeldzou
zijn.
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